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نۇرغۇنلىرىمىزنىڭ كۆڭلىدە ئۆزىمىز جاۋاب ئىزدەۋاتقان، لېكىن تېخىچه جاۋاب تاپالمىغان  
بىز ) 1: مۇنداق ئىككىسى بارمېنىڭ كۆڭلۈمدىكى ئاشۇنداق سوئالالردىن  . كۆپلىگهن سوئالالر بار

ئۇيغۇرالر يېقىنقى بىر قانچه ئهسىر ئىچىدە ئۆتكۈزگهن قانداق سهۋەنلىكلهر تۈپهيلىدىن 
بىز ئۇيغۇرالر بۇنىڭدىن كېيىن ئۆز ) 2 ھازىرقىدەك بىر ھالهت ئىچىگه كىرىپ قالدۇق؟ 

ئىككى يىلنىڭ -مهن ئالدىنقى بىر ئهھۋالىمىزنى ياخشىالش ئۈچۈن قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ 
ئىچىدە ۋەتهندە ياشايدىغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىلهن پاراڭلىشىش جهريانىدا، ئۇالردىن 

بىزنىڭ بۈگۈنكىدەك كۈنگه قېلىشىمىزدىكى ئهڭ چوڭ سهۋەپ، يېقىنقى خېله ئۇزۇن «بهزىلىرىنىڭ 
بىر ھهقىقى  بىر مهزگىل ۋاقىت ئىچىدە ئۇيغۇرالر ئىچىدىن بىر ھهقىقى داھىينىڭ چىقمىغانلىقى،

مهن تارىخ تهتقىقاتى بىلهن  . دېگهنلىرىنى ئاڭالپ قالدىم» قهھرىماننىڭ چىقمىغانلىقى
شۇنداقال مېنىڭ ھازىرچه ئالدىنقى  . شۇغۇلالنمىغاچقا، يوقۇرقىدەك يهكۇنلهرگه باھا بېرەلمهيمهن

ز بېشىدىن بىر قانچه ئهسىر ئىچىدە داھىيلىق مهسىلىسىدە ئۇيغۇرالر قانداق ئهھۋالالرنى ئۆ
مهن  . ئۆتكۈزگهنلىگى توغرىسىدىكى تارىخنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالپ چىقىش ئىمكانىيىتىممۇ يوق

ئۈچۈن بۇرۇن نېمه ئىش بولغانلىغى ئۈستىدە ئىزدىنىشكه قارىغاندا، بۇنىڭدىن كېيىن نېمه 
شۇنداق  . ئىشالرنى قىلىش كېرەكلىگى ئۈستىدە ئىزدىنىش تېخىمۇ قواليلىق ۋە تېخىمۇ ئهھمىيهتلىك
بولغاچقا، مهن ئۆزىنى بىر ياراملىق لىدېر قىلىپ يېتىلدۈرۈشنى ئويالۋاتقان، ئاشۇ يولدا 

ئىزدىنىۋاتقان، ياكى ئاشۇنداق بىر ساالھىيهت ئۈچۈن ئۆزىنى بىر كاندىدات دەپ ھېسابالۋاتقان 
ئىچىدە  ئۇيغۇر ياشلىرىغا پايدىسى بولسۇن ئۈچۈن، ئۇشبۇ يازمامدا يېقىنقى بىر مهزگىل ۋاقىت
ئىزدىنىپ ئىگىلىگهن داھىي ۋە لىدېرلىق نهزەرىيىسى توغرىسىدىكى ئىلمىي تهتقىقات 

 . نهتىجىلىرىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

  

-لىدېرلىق ئىلمى غهرب ئهللىرىدە ناھايىتى تهرەققىي قىلغان بولۇپ، غهرب ئهللىرىدە شىركهت

رەھبىرىي خادىملىرىنى لىدېرلىق بىلىمى ۋە مهكتهپ قاتارلىق ئورۇنالرنىڭ -كارخانا، ئىدارە
. لىدېرلىق ماھارىتى جهھهتته مۇددەتلىك ھالدا تهربىيىلهپ تۇرۇش بىر ئادەتكه ئايالنغان

. بىزنىڭ ئىدارىمۇ ھهر يىلى بۇ جهھهتتىكى كۇرىسالردىن بىر قانچىنى ئورۇنالشتۇرۇپ تۇرىۋاتىدۇ 
لغان، ئىنتېرنېتته كىتاپ قاتارلىق ھهر خىل مهن بۈگۈن پۈتۈن دۇنياغا ناھايىتى تونۇشلۇق بو 

) »leadership«ئىنگلىزچه (» لىدېرلىق«تور بېتىگه  www.amazon.comنهرسىلهرنى ساتىدىغان 
بۇنىڭ بىلهن  . نهتىجه چىقتى 387،324دېگهن سۆزنى كىرگۈزۈپ ئىزدەپ باقسام، جهمى 



ماتېرىيالالر ئاساسهن يوق -كىتاپسېلىشتۇرغاندا، ئۇيغۇر تىلىدا يېزىلغان، لىدېرلىققا ئائىت 
 . دىيهرلىك بولىشى مۇمكىن

  

داھىي، رەھبهر، «ئۇنىڭ يۇلغۇن لوغۇتىدىكى مهنىسى . دېگهن بىر سۆز بار »leader«ئىنگلىزچىدە 
يېتهكلهيدىغان ئادەم، بىر ئارمىيه، "قاتارلىقالر بولۇپ، ئىنگلىزچه لوغهتتىكى مهنىسى » باشالمچى

دېمهك، بۇ سۆز بىر . دىن ئىبارەت ئىكهن" گۇرۇھنىڭ يول باشالمچىسى ھهرىكهت ياكى سىياسىي
رەسمىي رەھبىرىي ئورۇنغا ئىگه كىشىلهرگىمۇ، خهلق ئارىسىدىكى يېتهكلىگۈچى ۋە باشالمچى 

» داھىي، يېتهكلىگۈچى، باشلىغۇچى، ۋە يول باشالمچى«كىشىلهرگىمۇ ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، 
ھازىر ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر بۇ سۆزنى  . قاتارلىق مهنىنى بىلدۈرىدۇ

دېگهن » داھىي«دېگهن سۆز » ئۇلۇغ لىدېر«ئىنگلىزچىدە  . دەپمۇ ئېلىۋاتىدۇ" لىدېر"ئۇيغۇرچه 
 great«(» ئۇلۇغ ئادەم«دېگهن سۆز ئۈچۈن » ئۇلۇغ داھىي«مهنىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، 

man « ياكى»great woman « (تۆتىنچى ئهسىردە ياشىغان  . سۆزنى ئىشلىتىدۇ دېگهن
ھونالرنىڭ داھىيسى ئاتتىال ۋە تۈركلهرنىڭ داھىيسى مۇستاپا كامال ئاتاتۈرك لهر مانا شۇنداق 

دېگهن » ئادىتى 7ئىش ئۈنۈمى يوقىرى كىشىلهرنىڭ « . الرغا مىسال بوالاليدۇ» ئۇلۇغ داھىي«
» سهككىزىنچى ئادەت«ئهپهندىنىڭ  ) »Stephen Covey«(كىتاپنىڭ ئاپتورى ستېۋېن كوۋېي 

دېگهن، يۇقىرىقى كىتابتىن كېيىن نهشىر قىلىنغان يهنه بىر كىتابى بار بولۇپ، ئۇ مۇشۇ كىتابىنىڭ 
ئهڭ ئاخىرىدا ھازىرغىچه پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان داھىي ۋە لىدېرلىق 

ئۇ جهدۋەلدە  . هدۋەل قىلىپ تۈزۈپ چىققانھهققىدىكى ئىلمىي نهزەرىيىلهرنى خۇالسىالپ، بىر ج
ئوتتۇرىغا قويۇلغان نهزەرىيىنىڭ ئىسمى، مهزمۇنى، ۋاقتى، ۋە ئاپتورنىڭ ئىسمى قاتارلىق ئۇچۇرالر 

بېرىلگهن بولۇپ، مهن بۇ يازمىدا ئاشۇ نهزەرىيىلهرنىڭ ئۆزەم مۇھىم دەپ بىلگهن بىر قىسمىنى 
ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئاساسىي مهزمۇننى چۈشۈنۈپ  . ئىمكانقهدەر ئهينهن تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

ھهزىم قىلىشىغا ئاسان بولسۇن ئۈچۈن، مهن ئىمكان قهدەر ھهر بىر نهزەرىيىنى ئوتتۇرىغا قويغان 
 . ئاپتورنىڭ ئىسمى ۋە ئۇنىڭ ۋاقتىنى بۇ يازمامدا تىلغا ئالمايمهن

  

  داھىي ۋە لىدېرلىق ھهققىدىكى نهزەرىيىلهر 

 

ئهسىر -20 . نهزەرىيىسى دەۋر سۈرگهن ئىدى» ئۇلۇغ ئادەم«رۇن دۇنيادا يىللىرىدىن بۇ-1900
 : چوڭ نهزەرىيىسى ۋۇجۇتقا كهلدى 5يىللىرىغا كهلگىچه لىدېرلىقنىڭ مۇنداق -1970باشلىنىپ 

 

؛ داھىي »trait theory «ئىنگلىزچه (ئېرىتسىيىلىك ياكى تۇغما خاراكتېر نهزەرىيىسى  •
 ) ېتىشىپ چىققان ئهمهسئاشۇنداق تۇغۇلغان، كېيىن ي

؛ داھىي كېيىن يېتىشىپ » behavioral theory «ئىنگلىزچه (كىشىلىك ئىپادە نهزەرىيىسى  •
 ) چىققان، ئاشۇنداق تۇغۇلغان ئهمهس



 كۈچى نهزەرىيىسى -ھوقۇق ۋە تهسىر •

 شارائىت نهزەرىيىسى ۋە -ئهھۋال •

پلىمه ئېلېمېنتالرنىڭ ؛ كۆپ تهرە» integrative «ئىنگلىزچه (بىرلهشتۈرۈش نهزەرىيىسى  •
 ) بىرلهشتۇرىلىشى ۋە ماسالشتۇرىلىشى ئارقىلىق ھاسىل قىلىنغان بىر پۈتۈنلۈك نهزەرىيىسى

 

-يىللىرىدىن كېيىن بولسا داھىي ۋە لىدېرلىق نهزەرىيىسى خۇسۇسىي ئادەم ۋە شهرت-1970

بىلىنمىگهن ئامىلالر  شارائىت، پىسخولوگىيه ئانالىز، رولغا ئېرىشىش، ئۆزگىرىش، غايه ۋە ۋاقتىنچه
ۋە ئهھۋالالر بىلهن بولغان باغلىنىشى قاتارلىق بىر قاتار ئاساسىي نهزەرىيىلهر ئاساسىدا تهرەققىي 

ئايرىم ھالدا قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ -تۆۋەندە مهن ئاشۇ نهزەرىيىلهرنى ئايرىم . قىلىپ كهلدى
 .ئۆتىمهن

 

 ئۇلۇغ ئادەم نهزەرىيىسى  ) 1

. قۇرۇلمىالر ئۇلۇغ ئهر ۋە ئۇلۇغ ئايالالرنىڭ لىدېرلىقى بىلهن ۋۇجۇتقا كهلگهن تارىخ ۋە ئىجتىمائىي
بۇنداق ئۇلۇغ كىشىلهردىن مۇسا پهيغهمبهر، موھهممهد پهيغهمبهر، جهئاننه دئارك، ۋاشىڭتون،  

بۇ ئىسىمالر كوۋېي ئهپهندىنىڭ كىتابىدا مۇشۇنداق تىلغا (گاندھى، چۇرچىلل قاتارلىقالر بار 
دوۋد نىڭ دېيىشىچه، دۇنيادا ئاممىۋىي  ). بولۇپ، مهن ئۇالرنى ئهينهن يېزىپ قويدۇمئېلىنغان 

ھهر بىر جهمئىيهتته ياشاۋاتقان كىشىلهر ئوخشاش بولمىغان  . لىدېرلىق دەيدىغان گهپ يوق
دەرىجىدىكى ئهقىلگه، ھوقۇققا، ۋە مهنىۋىي نوپۇزغا ئىگه بولۇپ، ئۇالرنىڭ قانداق بىر يۆنىلىشكه 

ۇلغانلىغىدىن قهتئىي نهزەر، ئۇالرنى چوقۇم يوقىرى سۈپهتلىك بىر قانچه ئادەم يېتهكلىگهن ماڭدۇر
 . بولىدۇ

 

 تۇغما خاراكتېر نهزەرىيىسى) 2

 

دەرىجىلىك تۇغما خاراكتېرغا داھىي ئۆزىنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭكىدىن پهرىقلىق بولغان يوقىرى 
ياخشى لىدېر بوالاليدىغان كىشىلهر يېتهرلىك دەرىجىدىكى ياخشى خاراكتېرالرغا  . ئىگه بولىدۇ

بۇ نهزەرىيه ھهققىدىكى تهتقىقات ناھايىتى مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغان كىشىلهر . ئىگه بولغان بولىدۇ
قانداق تۇغما ) 1: (جاۋاپ تاپتىئۈستىدە تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، مۇنداق ئىككى سوئالغا 

ئاشۇنداق پهرقلهرنىڭ دائىرىسى قانچىلىك؟ ) 2(خاراكتېر داھىيالرنى باشقىالردىن پهرقلهندۈرىدۇ؟ 
بۇ نهزەرىيىدىكى بىر قاراش شۇكى، ئهگهر باشقا ئادەملهرمۇ ئاشۇنداق تۇغما خاراكتېرالرغا ئىگه  

 .بولىدىكهن، ئۇالرمۇ بىر ئۇلۇغ داھىي بوالاليدۇ
 

بىر داھىي ئۈچۈن كام بولسا بولمايدىغان تۆۋەندىكى تۇغما ) 1974(ستوگدىلل ئهپهندى 
 :كىشىلىك خاراكتېر بىلهن كىشىلىك قابىلىيهتلهرنى بايقىغان

 

 تۇغما كىشىلىك خاراكتېر كىشىلىك قابىلىيهت



  

•  

 ئهقىللىق بولۇش  •

 ئۇقۇم جهھهتتىن ماھارەتلىك بولۇش  •

 يېڭىلىق يارىتىشقا قادىر بولۇش  •

چارىگه باي -دىپلوماتىك ۋە ئۇسۇل •
 بولۇش 

 راۋان سۆزلهش ئىقتىدارى بولۇش  •

گۇرۇھ ۋەزىپىسىنى تولۇق چۈشىنىدىغان  •
 بولۇش 

 ئىش قىلىشتا رەتلىك بولۇش  •

 باشقىالرنى قايىل قىلىشقا ماھىر بولۇش  •

 ئىجتىمائىي جهھهتتىن ماھارەتلىك بولۇش  •

 

 

 يېڭى ئهھۋالغا ماسلىشااليدىغان بولۇش  •

ئىجتىمائىي مۇھىتقا نىسبهتهن قاتتىق  •
 سهزگۈر كېلىش 

ئىرادىلىك ۋە نهتىجىگه ناھايىتى بۈيۈك  •
 ئهھمىيهت بېرىدىغان بولۇش 

 كهسكىن بولۇش  •

 باشقىالر بىلهن ھهمكارلىشىشقا قادىر بولۇش  •

 ئىشهنچىلىك بولۇش  •

باشقىالرغا تهسىر كۆرسىتىش ئارزۇسى كۈچلۈك  •
 بولۇش 

 ھهممه ئىشتا ئاكتىپ بولۇش  •

 ئىزچىل بولۇش  •

 ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسى كۈچلۈك بولۇش  •

 بېسىمغا چىداملىق كېلىش  •

مهسئۇلىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشقا قادىر  •
 بولۇش

 
 

 

مۇۋەپپهقىيهت بىلهن مهغلۇبىيهت ) Lombardo ( )1983(بىلهن لومباردو) McCall(مككالل 
ىيهتلىك بولۇشى ياكى مهغلۇپ بولىشىنى ئۈستىدە تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، بىر لىدېرنىڭ مۇۋەپپهق

 :كىشىلىك تۇغما خاراكتېرنى بايقىغان 4بهلگىلهيدىغان مۇنداق 
 

ئۆزىگه بولغان -سالماق، ئۆز: تاقهتلىك-بېسىقلىق ۋە سهۋر-ھېسسىيات جهھهتتىكى ئېغىر •
ئاال مۆچهرلىگىلى بولىدىغان بولۇش، بولۇپمۇ بېسىم ئاستىدا -ئىشهنچىسى كۈچلۈك، ئالدىن

 . ېخىمۇ شۇنداق بولۇشت

خاتالىقنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ھهممه ئىشنى : خاتالىقنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشقا قادىر بولۇش •
 . قىلىپ بېقىشقا ئۇرۇنماي، ئۇنى دادىللىق بىلهن ئۆز ئۈستىگه ئېلىش

سهلبىي ۋە ناچار تاكتىكىغا : كىشىلىك مۇناسىۋەتتىكى ياخشى ئىقتىدارالرغا ئىگه بولۇش •
ۇپ، ئويلىغىنىنى باشقىالرغا تولۇق بىلدۈرەلهيدىغان ھهمدە باشقىالرنى قايىل تايانماي تۇر

 . قىالاليدىغان بولۇش



بىر تار دائىرىنىڭ مۇتهخهسسىسىال بولۇپ قالماي، : كهڭ دائىرىلىك بىلىمگه ئىگه بولۇش •
 . ناھايىتى كهڭرى دائىرىدىكى ئىشالرنى چۈشىنىدىغان بولۇش

 

 ۋەزىيهت نهزەرىيىسى) 3

 

بۇ نهزەرىيه بويىچه بولغاندا، كىمنىڭ بىر داھىي  . ھىي ۋەزىيهت ئېهتىياجىنىڭ مهھسۇالتىدۇردا
بولۇپ يېتىلىپ چىقىشىنى ئۇنىڭ خۇسۇسىي يادىكارلىقى ئهمهس، بهلكى ۋەزىيهتنىڭ ئامىللىرى 

بىر ئۇلۇغ داھىينىڭ مهيدانغا كېلىشى ۋاقىت، ماكان ۋە ۋەزىيهتنىڭ نهتىجىسىدىن  . بهلگىلهيدۇ
 .ئىبارەت بولىدۇ

 

 شهخسى ۋە ۋەزىيهت نهزەرىيىسى) 4

 

سهخسى ۋە ۋەزىيهت نهزەرىيىسى ئۇلۇغ ئادەم، تۇغما خاراكتېر، ۋەزىيهت قاتارلىق يۇقىرىقى ئۈچ 
نۇرغۇن ئىلمىي تهتقىقات نهتىجىلىرى لىدېرلىق  . خىل نهزەرىيىنىڭ بىرىكمىسىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ

ت، ئهقىل ۋە ھهرىكهت جهھهتتىكى تۇغما خاراكتېرنى، ھهمدە بىر ھهققىدىكى تهتقىقاتالر ھېسسىيا
شهخىس ئىش ئېلىپ بارغان ۋاقىتتىكى شهرت شارائىتنى ئۆز ئىچىگه ئالمىسا بولمايدىغانلىقىنى 

تۇغما كىشىلىك خاراكتېر، ) 1: (بۇ شهرتلهر تۆۋەندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ . كۆرسىتىپ بهردى
 .ئاشۇ گۇرۇھ دۇچ كهلگهن ھهممه ئهھۋالالر) 3(لىرىنىڭ ماھىيىتى، ۋە گۇرۇھ ۋە ئۇنىڭ ئهزا) 2(
 

 پىسخولوگىيه ئانالىز نهزەرىيىسى) 5

 

بىر خىل مۇھهببهت ياكى ۋەھىمهنىڭ مهنبهسى، بىر : داھىي بىر دادىلىق رولىنى ئالغان بولىدۇ
لىنىشلىرى، دەرىجىدىن تاشقىرى تهكهببۇرلۇقنىڭ نامايهندىسى، ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ئاچچىغ

 .قېيداشلىرى ۋە بۇزغۇنچىلىق خاراكتېردىكى تاجاۋۇزلىرىنىڭ روھىي چىقىش ئىشىكى بولىدۇ
 

 ئىنسانپهرۋەرلىك نهزەرىيىسى) 6

 

بىر تهشكىالتنىڭ ئىچىدە بۇ نهزەرىيه بىر ئادەمنىڭ ناھايىتى ئۈنۈملۈك ۋە ناھايىتى ئۇيۇشقان 
ئۆزىنى مهلۇم بىر -ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى تهبىئىي ھالدا ئۆز. ئۆسۈپ يېتىلىشىگه قارىتىلغان

مهقسهت ئۈچۈن قوزغاتقان بولۇپ، تهشكىالتالر بولسا تهبىئىي ھالدا مهلۇم تۈزۈلمه بويىچه 
كىالت ئىچىدىكى ھهر خىل لىدېرلهرنىڭ رولى تهش. ئورۇنالشتۇرۇلغان ۋە كونترول قىلىنغان بولىدۇ

چهكلىمىلهرنى ئۆزگهرتىپ، تهشكىالتتىكى ھهر بىر ئادەمنى ئهركىنلىككه ئىگه قىلىپ، شۇ ئارقىلىق 
ئۇالرنىڭ بارلىق يۇشۇرۇن كۈچىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش ۋە ئۇالرنىڭ ئۆز تهشكىالتىغا تېگىشلىك 

 .تۆھپه قوشۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت بولىدۇ
 

 ېرلىق رولى نهزەرىيىسىلىد) 7

 



ئارا تهسىر كۆرسىتىشى ئارقىلىق بىر -ئادەملهرنىڭ خاراكتېرى بىلهن ۋەزىيهتنىڭ ئېهتىياجى ئۆز
ئارا -گۇرۇھالر ئۇالرنىڭ ئهزالىرىنىڭ ئۆز . ياكى بىر قانچه ئادەم داھىي بولۇپ يېتىشىپ چىقىدۇ

خىل رول ۋە ۋەزىپىلهر ئاساسىدا تهشكىللهنگهن ماسلىشىشى ئاساسىدا تۈزۈلگهن بولۇپ، ھهر 
لىدېرلىق پهرقلهندۈرۈلگهن رولالرنىڭ بىرسى بولۇپ، بۇ رولنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان  . بولىدۇ

. كىشىدىن گۇرۇھتىكى باشقا كىشىلهرنىڭكىدىن پهرقلىق بولغان ئىشالرنى قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ
نلىقى ۋە باشقىالرنىڭ ئۆزىدىن نېمىنى ئۈمىد لىدېرالر ئۆزىنىڭ رولىنى قانداق چۈشىنىدىغا 

بهزىلهر تۆۋەندىكى لىدېرلىق رولىنى ئوتتۇرىغا  . قىلىدىغانلىقىغا ئاساسهن ئىش ئېلىپ بارىدۇ
سىمۋول، باشالمچى، ئاالقىالشقۇچى، كۆزەتكۈچى، تارقاتقۇچى، باياناتچى، كارخانىچى، : قويغان

 . هغنى تهقسىم قىلغۇچى، ۋە كېڭهشكۈچىقااليمىقانچىلىقنى بىر تهرەپ قىلغۇچى، مهبل

 

 نىشان نهزەرىيىسى-يول) 8

 

لىدېرالر ئهگهشكۈچىلهرگه قانداق ئىشالرنى قىلغاندا مۇكاپاتقا ئېرىشهلهيدىغانلىغىنى كۆرسىتىپ 
شۇنداقال ئهگهشكۈچىلهرنىڭ  . بېرىش ئارقىلىق يېڭى ئۆزگىرىشلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ

نى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىپ، ئۇالرنى ياخشى ئىشلهشكه نىشانىنىڭ نېمه ئىكهنلىكى
نىشان مهقسىتىنى قانداق ئىشقا -لىدېرالرنىڭ مۇشۇنداق يول . رىغبهتلهندۈرىدۇ

 .ئاشۇرىدىغانلىقىنى شۇ ۋاقىتتىكى ۋەزىيهت ئامىللىرى بهلگىلهيدۇ
 

 نهزەرىيىسى) » Contingency«(باغلىنىشلىق ) 9

 

ى مۇھىت ۋە ۋەزىيهتكه مۇناسىۋەتلىك بولغان ئۆزگىرىشچان لىدېرلىق ئۇسلۇبىنى شۇ ۋاقىتتىك
بولماسلىقى -چۈنكى بىر لىدېرنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇش . ئامىلالرغا قاراپ بېكىتىش كېرەك

لىدېرلىق ئۇسلۇبى، ئهگهشكۈچىلهرنىڭ سۈپىتى، ۋە ئهھۋالنىڭ ئوخشىمىغان تهرەپلىرى قاتارلىق 
مۇشۇ نهزەرىيىنى ئاساس قىلغان تهربىيىلهش . باغلىق بولىدۇبىر قانچه ئۆزگىرىشچان ئامىلالرغا 

كۇرىسلىرى بىر لىدېرنىڭ قايسى تۈرگه تهۋە ئىكهنلىكىنى بايقىۋېلىشىغا ياردەم قىلىپ، 
 . ۋەزىيهتنىڭ پايدىلىق ياكى پايدىسىز تهرەپلىرىگه ئۆزىنى ئوبدانراق ماسالشتۇرىدىغان قىلىدۇ

 

 يىسىئهسىر ئۇلۇغ ئادەم نهزەرى-20) 10

 

داھىي دېگىنىمىز ئۆزىنىڭ سۆزى ۋە ئۈلگىلىك رولى ئارقىلىق ئۆزى بىلهن بىر قوشۇندا ئىش ئېلىپ 
ھهرىكىتى، ئىدىيىسى ۋە ھېسسىياتىغا -بېرىۋاتقان ناھايىتى كۆپ ساندىكى كىشىلهرنىڭ ئىش

ئۆز  لىدېر بىلهن ئهگهشكۈچىلهرنى . كۆرۈنهرلىك ھالدا تهسىر كۆرسىتىدىغان كىشىدىن ئىبارەت
ئىچىگه ئالغان بارلىق ئىنسانالرنىڭ قهلبىنىڭ ماھىيىتىنى تولۇق چۈشىنىش لىدېرلىقنىڭ نېمه 

) » Collins«(كولىنس  . ئىكهنلىكىنى توغرا چۈشىنىشكه كېرەكلىك بولغان بىلىم بىلهن تهمىنلهيدۇ
دىغان ئهپهندىنىڭ تهتقىقاتىنىڭ يهكۈنى شۇكى، ئۇزۇن مۇددەتكىچه بۈيۈك نهتىجىلهرنى يارىتى



تهشكىالتالر بىلهن ئادەتتىكى تهشكىالتنىڭ پهرقى، بۈيۈك تهشكىالتالرنى كهمتهرلىك ۋە 
ئارا زىددىيهتلىك بولغان ئىككى خىل ئۇسلۇبنى تهڭ ئىشلىتىپ -رەھىمسىزلىكتىن ئىبارەت ئۆز

 .ئىش ئېلىپ بارىدىغان لىدېرالر يېتهكلىگهن بولىدۇ
 

 كۈچى نهزەرىيىسى-ھوقۇق ۋە تهسىر) 11

 

لىدېرلىقنىمۇ ئۆز ئىچىگه   («participative»)كۈچى نهزەرىيىسى قاتناشقۇچى -ھوقۇق ۋە تهسىر
بۇ نهزەرىيه بىر لىدېر قانچىلىك ھوقۇققا ئىگه ۋە ئۇ ھوقۇقنى قانچىلىك يۈرگۈزىدۇ، دېگهن  . ئالىدۇ

ۋە  قاتناشقۇچى لىدېرلىق بولسا ھوقۇقتىن تهڭ بهھرىمان بولۇش . مهسىله ئۈستىدە ئىزدىنىدۇ
گاردنهر نىڭ قارىشىچه لىدېرلىق  . ئهگهشكۈچىلهرگه ھوقۇق بېرىش ئىشلىرى توغرىسىدا بولىدۇ

باشقىالرنى سۆز بىلهن قايىل قىلىش ۋە باشقىالرغا ئۈلگه بۇلۇش جهريانى بولۇپ، بىر لىدېر ياكى بىر 
كۆزلىگهن  لىدېرالر گۇرۇھى مۇشۇنداق بىر جهريان ئارقىلىق ئهگهشكۈچىلهرنى يېتهكلهپ، لىدېر

ياكى لىدېر بىلهن ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئورتاق تىكلىگهن بىر نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش 
ئۇنىڭ قارىشىچه لىدېرلىق دېگهن بىر ئادەم ئۆز ئۈستىگه ئالمىسا  . ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ

بولسا بولمايدىغان رول بولۇپ، لىدېرالر ئۆزى يېتهكچىلىك قىلىۋاتقان بىر سىستېما ئىچىدىكى كهم 
قاتناشقۇچى لىدېرلىق نهزەرىيىسىنىڭ  . بولمايدىغان رولالرنىڭ بىر قىسمىنى ئوينايدۇ

كۆرسىتىشىچه، ئهڭ ياخشى لىدېرلىق ئۇسلۇبى باشقىالرنىڭ پىكىرلىرىگه ئهستايىدىل مۇئامىله 
نى بۇنداق لىدېرلهر ھهممه كىشىلهرنىڭ باشقۇرۇش جهريانىغا قاتنىشىشى . قىلىشتىن ئىبارەت بولىدۇ

ۋە تۆھپه قوشۇشىشىنى تهشهببۇس قىلىدۇ، ھهمدە گۇرۇپپا ئهزالىرىغا ئۆزلىرىنىڭ قارار ئېلىش 
جهريانىغا قاتناشقۇچىالرنىڭ بىرسى ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا پۈتۈن كۈچىنى ئاتا 

 .قىلدۇرۇشقا تىرىشىدۇ
 

 بىرلهشتۈرۈش نهزەرىيىسى) 12

 

بىرىنىڭ ئهخالق ۋە ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ جهھهتتىكى -لىدېرالر بىلهن ئهگهشكۈچىلهر بىر
ئهگهشكۈچىلهر ئوز گۇرۇھىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن  . دەرىجىسىنى تېخىمۇ يوقىرى پهللىگه كۆتىرىدۇ

مۇددەتلىك نىشاننى كۆزلهيدۇ، ھهمدە -ئۆزلىرىنىڭ شهخسى مهنپهئهتىدىن ۋاز كېچىدۇ، ئۇزۇن
ئۈنۈملۈك لىدېرالر  . ىڭ ئهڭ مۇھىم ئىكهنلىكى توغرىسىدا بىر ئېنىق چۈشهنچىگه ئىگه بولىدۇنىمىن

لىدېرالر ئادەم  . توغرىالش، بهرپا قىلىش ۋە ھوقۇق بېرىش: مۇنداق ئۈچ فۇنكىسىيىنى ئادا قىلىدۇ
مه ئادەم ۋە باشقا بايلىق مهنبهسىنى ئېهتىياجغا توغرىالش ئارقىلىق تهشكىالتنى ئۆزگهرتىدۇ، ھهم

ئۆز پىكىرلىرىنى ئهركىن ئوتتۇرىغا قويااليدىغان بىر تهشكىالت مهدەنىيىتىنى بهرپا قىلىدۇ، ھهمدە 
بهننىس  . باشقىالرغا ئۇالرنىڭ تهشكىالتقا تۆھپه قوشۇشىغا زۆرۈر بولغان ھوقۇقالرنى بېرىدۇ

ى بىلهن داڭ ئهپهندى باشقۇرغۇچى بىلهن لىدېر ئوتتۇرىسىدىكى پهرق جهھهتتىكى كۆز قارىش



چىقارغان بولۇپ، ئۇنىڭ قارىشىچه لىدېرالر توغرا ئىشنى قىلىدىغان كىشىلهر بولۇپ، باشقۇرغۇچىالر 
 . بولسا ئىشنى توغرا قىلىدىغان كىشىلهردىن ئىبارەتتۇر

 

 رىغبهتلهندۈرگۈچى لىدېرلىق) 13

 

اشاليدىغان كومپاسلىق لىدېرالر ئهگهشكۈچىلهرنىڭ قىزغىنلىقىنى قوزغاپ، ئۇالرنى توغرا يولغا ب
لىدېرلىق باشقىالرنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ بىر ئورتاق نىشان ئۈچۈن كۈرەش  . رولىنى ئوينايدۇ

بۇ يهردىكى ئهڭ مۇھىم نۇقتا ئهگهشكۈچىلهرنىڭ بىر  . قىلدۇرىدىغان ماھارەتتىن ئىبارەتتۇر
ىلى ھهرىكهتكه ئورتاق نىشان ئۈچۈن تۆھپه قوشۇش ئارزۇسى بىلهن لىدېرلهرنىڭ ئۇالرنى ئهم

لىدېرالر خېرىدارالرنىڭ ئېهتىياجىغا جاۋاب  . ئاتلىنىشقا قوزغىيااليدىغان قابىلىيىتىدىن ئىبارەت
. قايتۇرىدۇ، يىراقنى كۆرەرلىك ئىدىيىلهرنى بهرپا قىلىدۇ، ۋە خىزمهتچىلىرىگه قۇدرەت ئاتا قىلىدۇ

قارىشىنى -ممهت كۆزلىدېرلىق دېگىنىمىز ئۇلۇغۋار غايىلهرنى ئېنىق ئىپادىلهش، قى 
گهۋدىلهندۈرۈش، ھهمدە بىر ئىشنى ۋۇجۇتقا چىقارغىلى بولىدىغان مۇھىتنى بهرپا قىلىشتىن 

 .ئىبارەتتۇر
 

 باشقۇرغۇچى ۋە ئىستراتېگىيىلىك لىدېرلىق) 14

 

. لىدېرلىق تاشقى ۋە ئىچكى جهھهتتىكى قاتناشقۇچىالرنىڭ بىرلهشتۈرۈلىشىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ
ئىقتىسادىي، ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالى : هشتۈرۈشنىڭ مۇنداق ئۈچ تهركىۋى قىسمى باربۇنداق بىرل 
)»performance « (لىدېرالر ئۆز تهشكىالتى بىلهن ئۆزى  . ۋە خۇسۇسىي تهركىۋى قىسمى

لىدېرالرنىڭ ئۆزىگه خاس  . ياشاۋاتقان جهمئىيهتنىڭ ئىش بېجىرىش ئهھۋالىغا مهھسۇل بولىدۇ
لىدېرالر يىراقنى كۆرەرلىك پىالن ۋە يۆنىلىشنى باشقىالرغا كۆرسىتىپ  . لىدۇرولى ۋە خاراكتېرى بو

بېرىدۇ، كىشىلهرنى ئاشۇ نىشانغا توغرىاليدۇ، ھهمدە ئهگهشكۈچىلهرنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ، 
ئۇنىڭدىن باشقا، لىدېرالر ئۆزگىرىش ھاسىل  . قۇۋۋەت ئاتا قىلىدۇ-رىغبهتلهندۈرۈپ، ئۇالرغا كۈچ

لىدېرلىق ئوپچه تىرىشچانلىققا توغرا مهقسهت ۋە  . ۇپ، ئۆز خهلقىنى ھوقۇقالندۇرىدۇقىلغۇچىالر بول
ئهھمىيهتلىك يۆنىلىش ئاتا قىلىش، ھهمدە ئۆز رازىلىقى بىلهن كۆرسىتىۋاتقان تىرىشچانلىقالرنى 

   . ئاشۇنداق مهقسهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش ھهرىكىتى ئىچىگه ئېلىپ كېلىش جهريانىدۇر
 

 ئاساسالنغان لىدېرلىقنهتىجىگه ) 15

 

بۇ نهزەرىيه لىدېرالر ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدىغان باشقىچه نهتىجىلهر توغرىسىدا بولۇپ، نهتىجىلهرنى 
لىدېرالر تېخنىكىلىق بىلىم ۋە ئىستراتېگىيېلىك تهپهككۇرىدىن  . كىشىلىك خاراكتېر بىلهن باغاليدۇ

شۇنداقال  . قۇۋۋەتكه ئىگه بولىدۇ-ۋە كۈچ) » integrity«(باشقا يهنه ئهخالقىي خاراكتېر، پۈتۈنلۈك 
ئۇالر تهشكىالتنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرىدىغان يوقىرى ئىش ئۈنۈمۈنىمۇ نامايان 

ئۇنىڭدىن باشقا، لىدېرالرنىڭ نهتىجىسىنى ئۆلچىگىلى بولغاچقا، لىدېرلىقنى ئۆگهتكىلى ۋە  . قىلىدۇ



 10دىن ئارتۇق باشقۇرۇش تۈرلىرىنى  200لىق تهتقىقاتچىالر نوھرىئا قاتار . ئۆگهنگىلىمۇ بولىدۇ
يىل تهكشۈرۈش ئارقىلىق، بۈيۈك نهتىجىلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدىغان ئامىلالرنىڭ نېمه 

ئهڭ مۇھىم ئامىلالردىن تۆتى بار بولۇپ، ئۇالر ئىستراتېگىيه  . ئىكهنلىكىنى ئېنىقالپ چىققان
، كارخانا مهدەنىيىتى ۋە كارخانا قۇرۇلمىسىدىن )ئاشۇرۇش ئهمهلگه(تۈزۈش، پىالننى ئىجرا قىلىش 

خىل  4ئاالھىدە نهتىجىلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرگهن شىركهتلهر يهنه تۆۋەندىكى  . ئىبارەت
تاالنت، يېڭىلىق يارىتىش، يېڭى مهھسۇالتتا باشالمچى : نهرسىدىن ئىككىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان
  . شىش ياكى ئۇالرنى ئۆزىگه قوشۇۋېلىشبولۇش، ۋە باشقا شىركهتلهر بىلهن بىرلى

 

 سېهرى كۈچكه ئىگه لىدېرلىق) 16

 

بۇ نهزەرىيه بويىچه بولغاندا، قول ئاستىدىكى ئادەملهر لىدېرلهرنى پهۋقۇلئاددە سۈپهتكه ئىگه، 
بىر لىدېرنىڭ تهسىرى ئۇنىڭ ھوقۇقى ياكى ئهنئهنه ئاساسىدا بولماستىن، ئۇنىڭ  . دەپ قارايدۇ
  . ىرىنىڭ بۇ لىدېرنى قانداق چۈشىنىدىغانلىقى ئاساسىدا بولىدۇئهگهشكۈچىل

 

 ئوقۇتقۇچى لىدېرلىق) 17

 

قاراشالرنى ۋۇجۇتقا -ئۇالر ئۆگهتكىلى بولىدىغان كۆز . لىدېرالر ئوقۇتقۇچى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
ھهرىكهتكه لىدېرلىق دېگىنىمىز بۇرۇنقى ئىشالرنى سۆزلهپ بېرىش ئارقىلىق باشقىالرنى  . كهلتۈرىدۇ

لىدېرلىقنىڭ قانچىلىك ئۈنۈملۈك بولىشىنى ئۆگىتىشنىڭ  . كهلتۈرۈش دېگهنلىكتىن ئىبارەتتۇر
 .قانچىلىك ئۈنۈملۈك بولىشى بهلگىلهيدۇ

 

 خىزمهتچى لىدېرلىق) 18

 

لىدېرلهر ئاساسىي جهھهتتىن باشقىالر ئۈچۈن، يهنى ئۆز خىزمهتچىلىرى، ئۆز خېرىدارلىرى ۋە ئۆز 
خىزمهتچى لىدېرلهرنىڭ  . ن خىزمهت قىلىش ئارقىلىق باشقىالرنى يېتهكلهيدۇگۇرۇھى ئۈچۈ

باشقىالرنىڭ سۆزىگه قۇالق سېلىش، باشقىالر بىلهن ئورتاقلىشىش، : ئاالھىدىلىگى مۇنداق بولىدۇ
باشقىالرغا تهسهللى بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنى كۆڭۈل ئازابىدىن قۇتقۇزۇش، باشقىالرنىڭ ئهھۋالىدىن 

پىپ تۇرۇش، باشقىالرنى قايىل قىلىش، باشقىالرغا چۈشهنچه بېرىش، كهلگۈسىنى توغرا خهۋەر تې
مۆلچهرلهپ بېرىش، ھهر خىل ئىشالرغا مهھسۇل بولۇش، باشقىالرنىڭ ئۆسۈشى ئۈچۈن ياردەم 

 .قىلىش ۋە شارائىت ھازىرالپ بېرىش، ۋە بىر ساغالم مۇھىت بهرپا قىلىش
 

 روھىي لىدېرلىق) 19

 

. بۇنداق لىدېرلهر باشقىالرنىڭ ھهرىكىتىنى كونترول قىلماي، ئۇالرنىڭ روھىيىتىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ
بىر لىدېر  . لىدېرلىق باشقىالر بىلهن ناھايىتى يېقىن مۇناسىۋەت باغالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ 

ىدېرنىڭ تهسىرى بىر ل . باشقىالرغا كۆڭۈل بۆلگهندە، ئۇالرنىڭ روھىيىتىگىمۇ كۆڭۈل بۆلىشى كېرەك



ئادىتى، قىممهت قارىشى ۋە ئهنئهنىسى توغرىسىدىكى -ئۆز تهشكىالتىنىڭ مهدەنىيىتى، ئۆرۈپ
 .بىلىمى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

 

  ئاخىرقى سۆز

 

بىر ئائىله، بىر كارخانا، بىر ئىدارە، بىر تهشكىالت، بىر جهمئىيهت ۋە بىر مىللهت ئۆز ئىشلىرىنى 
مهن  . لىپ بېرىشتا بىر ياكى بىر قانچه لىدېرالرنىڭ يېتهكلهش رولىغا مۇھتاجمۇۋەپپهقىيهتلىك ئې

ئۆزەم ھازىرغىچه پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈلگهن داھىي ۋە لىدېرلىق نهزەرىيىلىرى 
توغرىسىدا بىر قىسىم چۈشهنچىگه ئىگه بولۇش، ھهمدە مۇشۇ يولدا ئىزدىنىۋاتقان ياكى بۇنىڭدىن 

زدىنىدىغان ئۇيغۇر ياشلىرىغا ئازراق ياردەم قىلىش مهقسىتىدە، ئۇشبۇ يازمامدا ئۆزەم كېيىن ئى
مهن پايدىالنغان ئاساسلىق ماتېرىيال  . ئىگىلىگهن ئۇچۇرالرنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ چىقتىم

  . دېگهن كىتابى بولدى» سهككىزىنچى ئادەت«كوۋېي ئهپهندىنىڭ 

 

پاراسهت -ئهقىل: دېگهن كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ »سهككىزىنچى ئادەت«كوۋېي ئهپهندى 
)»wisdom « ( دېگىنىمىز ھازىرغىچه توپالنغان بىلىملهردىن ئۆزىمىزگه پايدا يهتكۈزىدىغان

تهرىقىدە پايدىلنىش بۇلۇپ، ئۇچۇر ۋە بىلىمنىڭ ئالىي دەرىجىلىك مهقسهت ۋە پرىنسىپالرغا 
ئادەمگه ھۆرمهت قىلىشنى، ئادەملهر ئهقىل بىزگه ھهممه  . سىڭىپ كىرىشىدىن ئىبارەتتۇر

ئارىسىدىكى پهرقلهرنى قۇتلۇقالشنى، ۋە يالغۇز بىرال ئهخالق، يهنى شهخسىي مهنپهئهت 
چهمبىرىكى سىرتىدا تۇرۇپ باشقىالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىش ئهخالقى تهرىپىدىن يېتهكلىنىشنى 

ه ئالىدىغان بولۇپ، ئۇ مهنىۋىي ھوقۇق خاراكتېر جهھهتتىكى نوپۇزنى ئۆز ئىچىگ . ئۆگىتىدۇ
يهنى بىر تهشكىالت (رەسمىي ھوقۇق  . ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان ئۇلۇغلۇق بولۇپ ھېساپلىنىدۇ

-بولسا خىزمهت ئورنى، بايلىق، تاالنت، ئابروي، ۋە نام) جهھهتتىن بېرىلگهن خىزمهت ھوقۇقى

ۇندا تۇرىدىغان ئۇلۇغلۇق شۆھرەت قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولۇپ، ئۇ قوشۇمچه ئور
مهنىۋىي جهھهتتىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىغا باشقىالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىش ۋە  . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ھوقۇق بىلهن مهنىۋىي ئۈستۈنلۈك  . جهمئىيهتكه تۆھپه قوشۇش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ
قا بارلىق ئادەملهرنىڭ كهمتهرلىكتىن كېلىدىغان بولۇپ، ئهڭ ئۇلۇغ ئادەم ئهتىراپىدىكى باش

مهنىۋىي ھوقۇق ياكى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان ئۇلۇغلۇققا ئۆزىنىڭ  . خىزمهتچىسىگه ئايلىنىدۇ
ھهقىقىي بۈيۈك تهشكىالتالرنىڭ ئهڭ  . بارلىقىنى باشقىالرغا ئاتا قىلىش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ

ئۇالر ئهڭ كهمتهر، ئهڭ ھۆرمهتكه  . ئۈستىدىكى كىشىلهر خىزمهتچى لىدېرالردىن ئىبارەتتۇر
ئاشكارە، ئهڭ ئۆگهتكىلى بولىدىغان، باشقىالرغا ئهڭ كۆڭۈل بولىدىغان -سازاۋەر، ئهڭ ئوچۇق

  . كىشىلهردۇر

 

) » Jim Collins«(دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى جىم كولىنس » لۇققىچه‘ ئۇلۇغ’لىقتىن ´ياخشى«‘
دېگهن ‘ ھهقىقىي ئۇلۇغ’سهۋىيىدىن  دېگهن‘ يامان ئهمهس‘بىر تهشكىالتنى «ئهپهندى 



يىل تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ،  5دېگهن مهسىله ئۈستىدە » سهۋىيىگه يهتكۈزىدىغان نهرسه نېمه؟
يهنى ئۇ بىر تهشكىالتتىكى  . ئىكهنلىكىنى خۇالسىالپ چىققان» دەرىجىلىك لىدېرلىق-5«ئۇنىڭ 

-5لۇققا ئۆتۈشته ‘ ئۇلۇغ’قتىن لى‘ ياخشى’دەرىجىگه ئايرىغان بولۇپ،  5كىشىلهرنى مۇنداق 

قولىدىن ناھايىتى ئىش ) 1( : دەرىجىلىك لىدېرالر ئهڭ مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى بايقىغان
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تاالنتى، بىلىمى، قابىلىيىتى، ۋە ياخشى خىزمهت ئادىتى  : كېلىدىغان شهخسىلهر

ئۇالر ئۆز  : ۆھپىكار گۇرۇپپا باشلىقلىرىت) 2( . ئارقىلىق يوقىرى ئۈنۈم بىلهن تۆھپه يارىتىدۇ
گۇرۇپپىلىرىدىكى باشقا كىشىلهر بىلهن ئۈنۈملۈك ئىش ئېلىپ بېرىپ، ئۆز گۇرۇپپىلىرىنىڭ خىزمهت 

ھهر خىل ئىشالرنىڭ ھۆددىسىدىن ) 3( . نىشانلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تۆھپه قوشىدۇ
رنى بۇرۇن قارار قىلىنغان نىشانالرنى بايلىقال-ئادەملهرنى ۋە ۋاسته: چىقااليدىغان باشلىقالر

بىر  : ئىش ئۈنۈمى يوقىرى لىدېرالر) 4( . ئۈنۈملۈك ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا توغرىالپ ئورۇنالشتۇرىدۇ
ئېنىق ۋە توغرا نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش يولىدا پۇختا قهدەملهر بىلهن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ، 

ئهڭ يوقىرى ئورۇندىكى ) 5( . لچىمىگه يهتكۈزىدۇھهمدە گۇرۇپپىالرنى يوقىرى ئىش ئۈنۈمى ئۆ
كهمتهرلىك ۋە كهسپىي غايىنى بىرلهشتۈرۈش ئارقىلىق،  ): » executive«(ئهمهل ئهھلىلىرى 

 .مۇددەتلىك سىناقالرغا بهرداشلىق بېرەلهيدىغان ئۇلۇغلۇقنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ-ئۇزۇن
 

ئهپهندىنىڭ مۇنداق ئىككى جۈمله سۆزى مهن ئۇشبۇ يازمامنى ئامېرىكىلىق گرەگ ئاندەرسون 
ئىشالر بۇنىڭدىن كېيىن باشقىچه بولىدۇ، دېگهن ئهقىلسىز ئۈمىدنى «: بىلهن ئاخىرالشتۇراي

نېمه ئۈچۈن بىزدە ئۆزىمىز ئىستىگهن نهرسىلهرنىڭ يوقلىغىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن  . تاشاليلى
ئىسراپ قىلىشنىڭ ئورنىغا، ئۇ  ئۆزىمىزنىڭ ۋاقتى ھهمدە ھېسسىي ۋە مهنىۋىي ئېنېرگىيىسىنى

  » .نهرسىلهرگه ئېرىشىشنىڭ باشقا ئاماللىرىنى ئىزدەشكه باشاليلى

 

بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخسهت سورىماي، مهنبهسىنى ئهسكهرتكهن ھالدا باشقا ھهر قانداق 
 .تور بهتلىرىدە ئېالن قىلسىڭىز بولىۋېرىدۇ

 

 

 

  ياردەمگه مۇھتاج
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